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Teatteri Avoimet Ovet jää tilattomaksi
Teatteri Avoimien Ovien Kannatusyhdistys ry:n vuokrasopimus on irtisanottu vuokranantaja Kansanvalistusseuran säätiön toimesta. Teatteri Avoimet Ovet on toiminut Museokadulla vuodesta
1998 ja näytäntövuosi 2013 on teatterin 15-vuotisjuhlavuosi. Juhlanäytelmän harjoitukset alkavat
marraskuun puolivälissä ja ensi-ilta on 12.2.2013, esityksen ohjaa teatterin taiteellinen johtaja Heini
Tola. Uudesta harjoitus- ja esitystilasta teatterilla ei vielä ole tietoa. Juhlavuoden yhteyteen on
suunniteltu teatterin ympäristöön sijoittuvaa ja töölöläisyyteen linkittyvää oheisohjelmaa, johon on
myös haettu erillistä rahoitusta. Oheisohjelma jouduttaneen perumaan.
Teatteri Avoimet Ovet on pieni, taloutensa tasapainottanut teatteri, joka toimii opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Helsingin kaupungin harkinnanvaraisten tukien turvin. Vakiintunut yleisöpohja
sekä vireä Ystäväyhdistys ovat taanneet teatterin omarahoituksen hyvän tason. Lisäksi vuokranantaja on tähän asti tukenut teatterin toimintaa määrätietoisesti sekä edullisella vuokralla että vuosittaisella avustuksella. Kansanvalistusseura on kuitenkin 16.5.2012 irtisanonut teatterin vuokrasopimuksen ja ilmoittanut remontoivansa tilat omalle hallinnolleen toimistokäyttöön. Kuuden kuukauden
irtisanomisaikaa vuokranantaja on ystävällisesti päättänyt jatkaa vuoden loppuun saakka, mikä
mahdollistaa jo myynnissä olevan syyskauden esitysten toteuttamisen suunnitelmien mukaan.
Teatteri Avoimet Ovet ryhtyy etsimään uusia toimitiloja välittömästi. Teatteritoimintaa aiotaan jatkaa keskeytyksettä niin, että uudet tilat ovat harjoituskäytössä jo kuluvan vuoden loppupuolella.
Avoimet Ovet toivoo uskollisten katsojiensa seuraavan teatteria uuteen paikkaan, jonka toivotaan
löytyvän Helsingin keskustasta. Vaikka teatterin talous on kunnossa ei yhdistysmuotoinen toiminta
mahdollista vararahastojen keräämistä. Täysin yllättäen tullut muuttotarve aiheuttaa näin ollen pienelle teatterille suuria paineita. Avoimet Ovet toivookin löytävänsä kulttuurimyönteisen uuden vuokranantajan, sillä mahdollisuutta tilojen ostamiseen ei ole. Harmillisesti Helsingistä ei enää juurikaan
löydy vanhoja elokuvateattereita, joissa katsomorakenteet olisivat säilyneet. Avoimilla Ovilla on
hätätapauksessa kuitenkin oma vastikään hankittu näyttämö sekä irtotuoleja. Laajamittaiseen remontointiin ei ole aikaa eikä rahaa.
Teatteri Avoimien Ovien henkilökunta ja Kannatusyhdistyksen hallitus ovat järkyttyneitä pitkäaikaisen vuokranantajan täydellisestä suunnanmuutoksesta suhteessa teatteritaiteen tukemiseen.
Teatteri Avoimet Ovet on palkittu Vuoden Teatteri ja Vuoden esteettinen teko -palkinnoilla. Lisäksi
Irti minusta -työryhmä on palkittu Terveyttä taiteesta -palkinnolla. Teatterin taiteellinen johtaja, ohjaaja Heini Tola on palkittu Minna Canthin seuran kulttuuripalkinnolla ja Vuoden Töölöläinen Yrittäjä -palkinnolla. Teatterin perustaja Liisi Tandefelt on palkittu Pro Finlandia -mitalilla, Prahan kvadriennaalin kultamitalilla ja taiteen Suomi-palkinnolla.
Lisätietoja antavat:
Heini Tola p. (09) 4342 5114, 040 551 5093
Teatteri Avoimien Ovien taiteellinen johtaja
Timo Haapkylä p. 050 300 7646
Teatteri Avoimien Ovien Kannatusyhdistys ry:n hallituksen pj.

